
சிலுவைப்பாவை பாடல் 

 
த ோளில் சிலுவை நெஞ்சில் நைோள்வை  
சுமந்த  இதேசு த ோைின்றோர் 
துணிந்து த ைன் த ோைின்றோர் 
 

1. மு லோம் ெிவலேில் அரண்மவை ைிதல 
ெீ ிேின் ைோேில் மூடிே ோதல 
முள்முடி  ரித்து உலவை ெிவைத்து 
அெீ   ீர்ப்வ  ஏற்றுக்நைோண்டோதர. 
 

2. இரண்டோம் ெிவலேில்  ளுைோை சிலுவைவே 
அைைிேில் ைோழும் அவைைருக்ைோைவும் 
 ோதம அவணத்து த ோளில் இவணத்து 
நைோடிேத ோர்  ேணம் ஏற்றுக்நைோண்டோதர. 
 

3. மூன்றோம் ெிவலேில் மு ன் முவறேோை 
முடிேோ ெிவலேில் ெிவல  டுமோறி 
 வரேில் ைிழுந்து மண்வண முைர்ந்து 
எழுந்து ெடந் ிட ஆற்றல் ந ற்றோதர. 
 

4. ெோன்ைோம் ெிவலேில்  ளர்வுற்ற மைவை 
 ோய்மரி ைண்டு த ற்றுைின்றோதர 
உலைம் ைிடிந் ிட  ீவம அழிந் ிட 
ைரீத் ோய் அைள் ைிவட நைோடுத் ோதள. 
 

5. ஐந் ோம் ெிவலேில் சுவம வை  ைிர்ந் ிட 
சிதரன் ெைரத்து சீதமோன் உ ைிட 
உ வும்  ோடத்வ  உேர்ந்  தை த்வ  
உலைிற்கு சீதமோன் எடுத்துச்நசோன்ைோதர. 
 

6. ஆறோம் ெிவலேில் ஆண்டைர் முைத்வ  
துவடத் ிட நைதரோணிக்ைோள் துணிந்து ைிட்டோதர 
பூமிேில் ந ண்ைள் துணிச்சலின் தூண்ைள் 
என் வ  நைதரோணிக்ைோள் உணர்த் ி ைிட்டோதர. 
 

7. ஏழோம் ெிவலேில் இரண்டோம் முவறேோய் 
பூமிேில் ைிழுந் ோர் ைிடிேலின் ைிவ ேோய் 
மண்ணில் ைிழோமல் மறு டி எழோமல் 
தைோதுவம மணியும்  ேைளிக்ைோத . 
 
 



8. எட்டோம் ெிவலேில் எருசதலம் ை ீிேில் 
ஆறு ல் அளித் ைர் ைருவணேின் மைளிர் 
அழுைவ  ெிறுத் ி அெீ ிவே எ ிர்த்து 
குரல் நைோடுப் துதை ஆறு ல் ஆகும். 
 

9. ஒன்  ோம் ெிவலேில் மூன்றோம் முவறேோய் 
முழு மு ல்  வலைன் ைழீ்ந் ிடலோைோர் 
 ோரம் அழுத்  தசோைம் ைருத்  
லட்சிே  ோைத் ோல் துடித்ந ழுந் ோதர. 
 

10.  த் ோம் ெிவலேில் அைமோை சிைரத் ில் 
அணிந்துள்ள ஆவடவே அைற்றிே ோதல 
ேோவும் இழந்து  வலவே ைைிழ்ந்து 
லட்சிே ஆவடவே உடுத் ி ெின்றோதர. 
 

11.   ிநைோன்றோம் ெிவலேில் மோசற்ற இதேசுவை 
சிலுவைேில் அவறந் ைர்  ீவமேின் ஏைலர் 
 ோைம் ஒருபுறம்  ழிதேோ மறுபுறம் 
இது ோன் உலைின் ெவடமுவற  ோடம். 
 

12.  ன்ைிநரண்டோம் ெிவலேில் ைள்ைரின் ெடுைில் 
நைோடூரமோய் இதேசு உேிர் துறந் ோதர 
த ோரோளி இறப் ில் த ோரோட்டம் ைலுப்ந றும் 
இது ோன் ைிடிேலின் வைைவற தைோலம். 
 

13.   ிமூன்றோம் ெிவலேில் மரிேோைின் மடிேில் 
மரித்  மைனுக்கு  ோலோட்டுப்  ோட்டு 
 ோேின் மடி ோன் என்நறன்றும்  ஞ்சம் 
 ரணிக்கு முழுைதும் இது ோன் தை ம். 
 

14.   ிைோன்ைோம் ெிவலேில் ைல்லவற ைிதல 
இதேசுைின் உடவல அடக்ைம் நசய் ோதர 
ைருைவற ந ோடங்ைி ைல்லவறைவரக்கும் 
ந ோடர்ந் ிடும்  ேணம் உன்ைவ  கூறும். 


